
  دکتري  فرم توصیه نامه براي دانشجویان متقاضی ورود به دوره
  دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

 
دیهی اسـت    .باشد این دانشکده صمیمانه قدردان زحمات شما می. خواهد بود متقاضیانگزینش معیارهاي ما در از مهم ترین  اطالعات و نظر شما ،همکار گرامی ـب

   .وده و در دانشکده محفوظ خواهد ماندکه نظر جنابعالی محرمانه ب
 amouzesh@physics.sharif.irآدرس لطفا این فرم را به صورت الکترونیکی پر کرده و از طریق آدرس ایمیل دانشگاهی خود بـه  

م را پرینت کرده و پس از پر کردن در داخل پاکـت بسـته و امضـاء    در صورتی که ارسال الکترونیکی ممکن نیست لطفا فر. ارسال نمایید
   . فاکس کنید 021-66022711همچنین می توانید فرم پر شده را به شماره  .شده به دانشجو تحویل دهید

  
             :نام و نام خانوادگی دانشجو

  
                 :نام و نام خانوادگی استاد معرف

            : تبه علمیمر
                    :دانشگاه و دانشکده محل کار استاد معرف

            ): ترجیحا ایمیل دانشگاه(ایمیل 
            : تلفن دفتر کار

  . گیرددانشکده ممکن است با جنابعالی تماس ب ،دریافتیجهت اطمینان از صحت توصیه نامه * 
  
  شناسید؟ براي چه مدت متقاضی  را می  - 1

  سال 1کمتر از      سال 1- 2     سال 2بیش از   
  
  در چه رابطه اي متقاضی را می شناسید؟  - 2

  استاد درس     اي دوم یا مشاور پایان نامهاستاد راهنم   استاد راهنماي اصلی پایان نامه 
            : موارد دیگر

  
  :اییدمدرصورتی که متقاضی با شما درسی گذرانده است،  لطفا جدول زیر را پر ن  - 3

  نمره متقاضی در کالس  معدل تقریبی کالس  مقطع تحصیلی  نام درس
                          دکتري ارشد،  کارشناسی،             
                          دکتري ارشد،  کارشناسی،             
                          دکتري ارشد،  کارشناسی،             

  
  :لطفا متقاضی را با دیگر دانشجویان مقایسه کنید  - 4

  :لطفا بر اساس گروه مقایسه مشخص شده زیر جدول صفحه بعد را پر کنید
  :گروه مقایسه

            : تعداد .که تا به حال با شما پروژه کارشناسی ارشد گذرانده اند یانیمقایسه بین دانشجو 
            : تعداد. کارشناسی کارشناسی ارشد یا  در دوره  مقایسه بین دانشجویان هم دوره ایشان 
            : تعداد. را با شما گذرانده اند           مقایسه بین دانشجویانی که درس  
            : موارد دیگر 

  
  

mailto:amouzesh@physics.sharif.ir


  
  

  اطالعی ندارم  پایین تر از متوسط  باالتر از متوسط  %10باالتر از   
          پایه قوي نظري

          قدرت تحلیل
          تیز بینی
          انگیزه  
          پشتکار

          همراهی و کار گروهی
          توانایی در تدریس

          استقالل در پژوهش
          قدرت بیان و ارائه شفاهی

          نوشتن حرفه اي
          نظم در کار

          پایبندي به اخالق حرفه اي
          بلوغ اجتماعی

          در کل
  
  : ایشان را بعهده بگیریددکتري  ه در صورت امکان ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه شما، آیا حاضرید که هدایت پروژ  - 5

  خیر      بلی   
            : درصورتی که پاسخ منفی است لطفا توضیح دهید

  
لطفا متقاضی را با ایشان مقایسه  ،یا دانشجویی را در این دانشکده می شناسید ،دکرده ای توصیه ا به این دانشکدهدر صورتی که در گذشته دانشجوي دیگري ر  - 7

  :کنید
  متقاضی فوق در کل            آقاي / در مقایسه با خانم

  ضعیف تر است       هم وزن است    بهتر است                 بسیار بهتر است 
  

  نظر کلی
  آن دانشکده رادکتري به شناختی که به طور کلی از متقاضی و همچنین دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف دارم پذیرش ایشان در دوره با توجه  

  کنم نمیتوصیه      کنم با احتیاط توصیه می     کنم توصیه می     کنم قویا توصیه می 
 
یا از فایل دیگري در این محل کپی  کنید در پذیرش متقاضی الزم است  در نظر گرفته شود را در زیر بنویسید اطالعات و مالحظاتی  که فکر میدیگرلطفا   - 6

  .ه اي مستقل نوشته و پیوست نماییددر صورت تمایل میتوانید نامه خود را در صفح. کنید
            
  

  تاریخو  ءامضا
  )براي ارسال با ایمیل نیازي نیست(

  


